
 

 

 

 

 

 

 

Шановні колеги! Вітаю Вас з святом 

місцевого самоврядування! 

         

  Ось уже багато років  поспіль 

представники місцевого самоврядування 

святкують своє професійне свято. День 

7-го грудня вибрано не випадково, ще в 

1990 році, коли Україна перебувала у 

складі Радянського Союзу, саме цього 

дня був прийнятий закон про місцеве 

самоврядування, який, згодом, звісна 

річ, неодноразово змінювався і 

доповнювався. 

                Зрештою, не так важливо, яку 

річницю відзначають органи місцевого 

самоврядування. Головне, що такий день 

є, бо це свято не лише депутатів і тих, 

хто працює в місцевій владі, а й усіх 

виборців, бо вони теж зацікавлені в 

розвитку самоврядування.  

               Тож, дозвольте побажати вам  

наполегливості, мужності і нових 

здобутків у нелегкій і відповідальній 

праці розвитку територіальних громад, 

міцного здоров’я, щасродинного 

благополуччя та здійснення всіх 

життєвих планів і сподівань. 

                        З повагою Павло Молодецький 

 

 

 

 

 

 

 

    Шановні  військовослужбовці та 

ветерани військової служби! Дорогі 

захисники України! Від щирого серця 

вітаю вас з Днем збройних сил України! 

       
Збройні сили України —  

Слава, гордість, міць країни!  

Захищають мир, свободу 

 Служать рідному народу 

 Щира шана і подяка  

Хлопцям, молодим солдатам, що 

строкову службу чесно сприйняли, як 

борг почесний! 

 

Здоров»я вам, щастя  та мирного неба! 

                     З повагою Павло Молодецький 

           Вітаю з Днем Святого Миколая! 

  

                           З повагою Павло Молодецький 

Інформаційний вісник 

НОВОІВАНІВСЬКОЇ 

ГРОМАДИ 

 сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатське 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а, Київське, Старосолдатське 

 

 

 



      

 

04.12.2019р. участь т.в.о.старости у 

роботі погоджувальної ради з питань 

створення госпітального округу. 

05.12.2019р. участь т.в.о.старости у 

засіданні виконавчого комітету.  

05.12.2019р. участь делегації 

Новоіванівського ТОВК в урочистих 

заходах з нагоди Дня місцевого 

самоврядування. 

 16.12.2019р. участь т.в.о.старости у 

нараді з питань узгодження показників 

діяльності на 2020 рік. 

17.12.2019р. участь т.в.о.старости у 

засіданні виконавчого комітету. 

17.12.2019р. участь т.в.о.старости у 

роботі погоджувальної ради. 

18.12.2019р. участь т.в.о. старости  у 

презентації  проекту «Підтримка 

впровадження сільськогосподарської та 

продовольчої політики в Україні» 

20.12.2019р. участь т.в.о. старости у 

засіданні виконавчого комітету. 

   

5 грудня відбулося засідання 

виконавчого комітету Баштанської 

міської ради під головуванням першого 

заступника голови міської ради 

Володимира Драгуновського. 

   На порядок денний виносилося 10 

питань. Серед планових питань, які 

розглянув виконавчий комітет,  було 

питання про ознайомлення з Програмою 

з підвищення ефективності управління 

активами Баштанської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 

роки та вирішили направити на 

затвердження сесії. 

 

 

 

17 грудня відбулося засідання 

виконавчого комітету Баштанської 

міської ради, яке пройшло під 

головуванням міського голови Івана 

Рубського. На початку засідання голова 

громади привітав двох т.в.о.старост 

Павла Молодецького та Світлану 

Чернову з днем народження . У ході 

засідання було розглянуто низку 

важливих питань з різних сфер 

життєдіяльності громади. 

Згідно плану роботи виконавчого 

комітету міської ради члени виконкому 

заслухали та обговорили звіт міського 

голови.  

Також члени виконкому обговорили 

проект бюджету Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік, розрахований на основі 

показників, що передбачені Законом 

України. 

Всього члени виконавчого комітету 

розглянули 17 питань порядку денного 

та прийняли відповідні рішення. 

 

3 грудня в Новоіванівській сільській 

бібліотеці для учнів школи І-ІІІ ст. було 

проведено актуальна бесіда “ВІЛ/СНІД: 

Знання і розуміння» до Всесвітнього Дня 

боротьби зі СНІДом, головною метою 

 було привернути увагу учнів до 

вирішення проблеми епідемії, 

дискримінації  ВІЛ-інфікованих, 

толерантного ставлення до них.  

З нагоди Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом учні нашої школи 

взяли участь у  акції "Червона стрічка", 

кожен учень мали змогу прикріпити 

червону стрічку, як символ боротьби зі 

СНІДом, і висловити свою надію на 

майбутнє без СНІДу. 



У бібліотеці було розміщено  

інформаційний стенд відповідної 

тематики  «Не дай СНІДУ шанс», всі 

мали змогу переглянути . 

  

  Захід організувала бібліотекар Сніжана 

Якименко.  Запрошені на захід  учні 8-9 

класів, вчитель Людмила Хобзей та зав. 

Новоіванівського ФАП фельдшер Іван 

Рокосовик.  Інформацію про ВІЛ та 

СНІД, та про те, як саме вірус потрапляє 

в організм людини, про шляхи передачі 

вірусу, а також про умови, за яких 

інфекція не передається проінформував 

Іван Юрійович. Протягом усього заходу 

наголошувалося на необхідності кожної 

людини  усвідомити всю небезпеку, яку 

несе СНІД, і зробити все можливе, щоб 

уберегти себе і своїх близьких та рідних 

від цієї страшної недуги, бо СНІД  може 

увійти практично в кожен дім, кожну 

сім'ю 

 Підсумки підвела бібліотекар анкетуван

ням про шляхи передачі ВІЛ та СНІД, 

а також подякувала присутнім та 

виступаючим за цікавий і 

змістовний захід, та звернувшись до 

учнів, закликала їх бути обережними, 

  

 

 

 

 

 

День святого Миколая (також Свято 

святого Миколая, у народі — День 

Миколи, Зимовий Миколай) — це день 

святкування та 

вшанування пам'яті Святого 

Миколая у католиків та православних.  

За традицією, цієї ночі діти 

отримують подарунки під подушками. 

Тому вони вірять у диво, 

звершуване святим Миколаєм і вчаться у 

святого бути милосердними. Святий 

Миколай опікується воїнами, водіями і 

тими, хто подорожує, допомагає бідним 

у скруті; вважається 

покровителем дітей і студентів, моряків, 

торговців, і лучників. 

В пам'ять про милосердя святого 

Миколая, цього дня 

відзначається Міжнародний день 

допомоги бідним. 

Затамуйте, друзі, подих: Миколай 

сьогодні ходить. 

У віконце заглядає, подарунки 

підкладає. 

Звечора повірте в диво, ну а зранку вже 

сміливо 

Під подушку заглядайте і дарунки 

забирайте. 

Якщо там порожнє місце, то це свідчить 

ось про це: 

Він здійснив Ваші бажання ще сьогодні 

спозарання, 

Він молитву Вашу чув, у кімнаті Вашій 

був 

І за Вашу щиру віру дарував Вам щастя 

міру, 

Пуд здоров’я і пуд віри, кілограмів сто 

надії, 

Фунтів міліон любові і кохання не на 

слові, 

А каратів так відерце він вживив у Ваше 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1


серце. 

Ну і ще букет удачі і добра у Вашу 

вдачу. 

Щедрий, добрий чарівник чарував над 

Вами й зник. 

Ваші очі тепер сяють, Миколая 

прославляють. 

Новий рік не за горами, нове щастя уже з 

Вами. 

Я із святом Вас вітаю й віри в диво Вам 

бажаю! 

Незвичайного передсвяткового дня, 18 

грудня в бібліотеці пройшов захід до 

Дня Святого Миколая, який був 

спрямований на відродження 

національних традицій на роз’яснення 

духовної цінності свята, виховання 

потреби в культурному та духовному 

зростанні. На заході дітей познайомили з 

образом Святого Миколая та обрядом 

зустрічі свята Миколая, розповідали 

чому саме 19 грудня ми маємо улюблене 

всіма свято. Дітям представили легенду 

про Миколая та звичаї українців .Ведуча 

Марина Назарова розповіла малятам, як 

це свято святкують у нас на Україні та 

інших державах, адже Святого Миколая 

вважають заступником всіх дітей. 

Присутнім було запропоновано 

відгадати зимові загадки та згадати 

прислів’я і приказки, пов’язані з ім’ям 

Миколи Чудотворця. Діти розповідали 

вірші , які підготували до свята. 

Художній керівник СБК запропонувала 

дітям пограти в рухливі ігри, а потім всіх 

Св. Миколай пригостив солодощами. 

(приймали участь у театралізованому 

заході дитячі колективи СБК: 

ангелочками були Ангеліна Бариліна, 

Катерина Малій, Катерина Кривенко та 

допомогали грати роль Ябіди 

організатор СБК Тетяна Кучінська , а 

Св.Миколая грала бібліотекар Сніжана 

Якименко) 

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо всіх іменинників 

Новоіванівської територіальної 

громади, які народилися в грудні місяці. 

Зичимо здоров’я, благополуччя, миру та 

добра! 



 
 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=587345918699106&set=pcb.587361472030884&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAKHppMJPMxNiTjvw-baE7kpHnHhTDWozsOjdsf-Uhm6ueoLwOJtIiShbarKw5wCbrWwbuPj0pd2ud7
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=587345918699106&set=pcb.587361472030884&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAKHppMJPMxNiTjvw-baE7kpHnHhTDWozsOjdsf-Uhm6ueoLwOJtIiShbarKw5wCbrWwbuPj0pd2ud7

